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1.  

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de CAROLA 
computerprogramma's en media in machine leesbare vorm en bijbehorende 
documentatie. 

2.  

2.1. Met inachtneming van het gestelde in deze voorwaarden, zal RIVM aan u het recht 
geven gebruik te maken het pakket gespecificeerd door RIVM, bestaande uit de CAROLA 
computerprogramma's en media in machine leesbare vorm en bijbehorende 
documentatie (gezamenlijk “het Pakket”).  

2.2. De gebruiker van het Pakket dient zich te laten registreren bij het RIVM. Aan deze 
registratie zijn kosten verbonden voor de gebruiker. 

2.3. Alleen aan geregistreerde gebruikers wordt het recht verleend om het Pakket te 
gebruiken en de software te installeren en te gebruiken. Deze gebruikers mogen gebruik 
maken van de Helpdesk voor het Pakket. 

2.4. De registratie met het bijbehorende gebruiksrecht heeft een geldigheidsduur van drie 
jaar. Na deze drie jaar wordt het gebruiksrecht beëindigd en de registratie verwijderd. 

2.5. De gebruiker kan zijn registratie met het bijbehorende gebruikersrecht steeds verlengen 
met een volgende periode van drie jaar. Aan een verlenging van de registratie zijn 
kosten verbonden voor de gebruiker. 

2.6. Het gebruik door u van het Pakket betekent het kopiëren van het geheel of een deel van 
het Pakket voor de verwerking van uw gegevens of instructies, of het uitvoeren van 
berekeningen, of het opslaan van uw gegevens op media voor back-up doeleinden. U 
mag alleen gebruik maken van het Pakket voor berekeningen aan ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen in Nederland en om te voldoen aan de Nederlandse 
wetgeving, of voor enig ander gebruik dat door RIVM schriftelijk is toegestaan. 

2.7. U mag het Pakket niet doorverkopen aan een derde partij, u mag uw rechten hieronder 
of een deel ervan niet toewijzen aan een derde partij. 

2.8. De gebruiker geeft het RIVM heeft het recht om een overzicht van geregistreerde 
gebruikers te verstrekken aan een bevoegd gezag of exploitant of een andere beheerder 
van leidinginformatie. 

3.  

3.1. Alle eventuele auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten 
in de software zijn en blijven het eigendom van ATP en RIVM. U kunt dusdanige kopieën 
maken van de CAROLA computerprogramma's en begeleidende documentatie, zoals 
redelijkerwijs noodzakelijk voor uw operationele beveiliging en back-up, maar u dient 
ervoor zorg te dragen dat deze kopieën alle relevante auteursrechten, handelsmerken of 
andere eigendomsrechten repliceren.  

3.2. U gaat akkoord met het vermelden van het gebruik van de CAROLA computer-
programma’s van het RIVM in alle rapporten of andere documentatie waarvoor gebruik 
is gemaakt van CAROLA computerprogramma's.  

3.3. U zult enig deel van de CAROLA computerprogramma's niet decompileren of proberen te 
decompileren in een leesbare vorm. 

3.4. Onder voorbehoud dat u voldoet aan deze voorwaarden, zal aan u gebruiksrecht worden 
verstrekt. 
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3.5. De gegevens voor de aardgasleidingen waar berekeningen voor worden uitgevoerd, 
worden verstrekt door de leidingeigenaar. Deze gegevens zijn door een softwaresleutel 
beveiligd.  

3.6. U zult geen poging ondernemen tot het decoderen van de onder punt 3.5 genoemde 
gegevens en het op eigen wijze coderen van leidinggegevens voor invoer in het Pakket, 
en u onderkent dat een dergelijke poging tot (de)coderen kan leiden tot het aantasten of 
beschadigen van de CAROLA computerprogramma's.  

4.  

4.1. Het Pakket kan door professionele gebruikers worden toegepast als een instrument voor 
het uitvoeren van risicoberekeningen aan ondergrondse hogedruk aardgastransport-
leidingen. Van de gebruiker wordt verwacht dat deze inzicht heeft in de wijze waarop 
risicoanalyses voor externe veiligheid dienen te worden uitgevoerd en de manier waarop 
deze gegevens geïnterpreteerd dienen te worden. 

4.2. Het gebruik van het Pakket is voor eigen risico. RIVM sluit elke verantwoordelijkheid uit 
voor enigerlei directe of indirecte schade ten gevolge van het installeren en gebruik van 
de CAROLA computerprogramma’s.  

4.3. Aan de inhoud van dit rekenpakket is grote zorg besteed. Desondanks is het mogelijk 
dat dit Pakket onvolledig is en/of onjuistheden bevat. RIVM sluit alle aansprakelijkheid 
uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit 
het gebruik van dit Pakket. RIVM aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie welke gebruikt wordt als 
invoer in het Pakket. 

5.  

5.1. RIVM kan het gebruiksrecht beëindigen als u enige schending van deze termen pleegt 
welke of niet hersteld kan worden of (indien herstelbaar) niet is verholpen binnen 21 
dagen na de schriftelijke kennisgeving van RIVM of wanneer u in liquidatie gaat, een 
vrijwillige regeling met uw schuldeisers maakt, of wordt onderworpen aan bestuurlijke 
dwang.  

5.2. Na de beëindiging van het gebruiksrecht zult u ophouden met elk verder gebruik van het 
Pakket. 

 


